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1 Inleiding 
 
 
Onderzoek  naar  vleermuizen  met  zowel  manuele  of  automatische  batdetectoren  gebeurt  bijna 
uitsluitend  vanop  de  grond.  Het  leek  ons  daarom  interessant  om  uit  te  zoeken  in  welke  mate 
bepaalde  vleermuissoorten  boven  de  kruinen  van  bomen  in  loofbossen  vliegen,  en  daardoor 
makkelijk over het hoofd gezien kunnen worden bij monitoring vanop de begane grond. Verder leek 
het wetenswaardig om de soortensamenstelling op beide hoogten te vergelijken.  
Met uitzondering van een onderzoek  in Oostenrijk  (Plank M. et al. 2011) werd hier  in Europa nog 
maar  weinig  aandacht  aan  geschonken.  In  2014  werd  vanuit  de  Vleermuizenwerkgroep  Oost‐
Vlaanderen  dan  ook  onderzoek  uitgevoerd  in  het Aalmoeseneiebos  (Gontrode, Oost‐Vlaanderen), 
waar de meettoren van het bosbouwkundig laboratorium van de UGent gesitueerd is.  
 
 

1.1 Achtergrondinformatie 
 
De meettoren  in Gontrode werd gebouwd  in 1993 en bestaat uit 5  verdiepingen  van elk 7 meter 
hoog.  De  toren wordt  gebruikt  voor  diverse metingen  en  onderzoeken  op  verschillende  niveaus, 
voornamelijk onder,  in  en boven de boomkruinlaag. Deze  locatie  is dan ook  zeer  geschikt om dit 
onderzoek  uit  te  voeren. Het  betreden  van  de  toren  alsook  de  financiering  van  het  project werd 
mogelijk gemaakt door het Labo voor Bos en Natuur van UGent.  
 

 
Figuur 1 © www.globalview.be 
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1.2 Doelstelling 
 
De opzet van dit onderzoek was om vanop de meettoren gelijktijdig vleermuizen te monitoren, en dit 
zowel op grondniveau als op boomkruinhoogte. Om na te gaan of er verschillen waren per seizoen 
werd de monitoring uitgevoerd gedurende telkens één week  in de maanden mei, juli en september 
2014,  door    gebruik maken  van  een  automatische  batdetector. Door  de  resultaten  te  vergelijken 
hopen we  inzicht te krijgen over de aanwezigheid van vleermuizen op verschillende hoogten, en  in 
welke mate dieren op kruinhoogte gemist (kunnen) worden bij onderzoek op grondniveau. 
 
 

1.3 Materiaal en onderzoeksmethode 
 

1.3.1 Materiaal  
 
Voor  dit  onderzoek  werd  een  SM2BAT+  gebruikt,  een  automatische  batdetector  van  Wildlife 
Acoustics  (http://www.wildlifeacoustics.com/).  Dit  toestel  werd  specifiek  ontworpen  voor 
automatische opnames  (full  spectrum 16bits) en biedt  tevens de mogelijkheid om  in  stereo op  te 
nemen. Daarbij kunnen gelijktijdig twee microfoons aangesloten worden. Op die manier kunnen we 
met  één  toestel op  twee  verschillende  locaties opnemen,  in dit  geval op de begane  grond  en op 
kruinhoogte. Naast opnamen  in WAV.formaat  kan het  toestel ook  in het merkeigen WAC.formaat 
(Wildlife Acoustics Compression) registreren. De gebruikte microfoons zijn van het type SMX‐US en 
werden  specifiek  ontworpen  voor  de  opnamen  van  vleermuisgeluiden  in  combinatie  met  de 
SM2BAT+. Door het omnidirectioneel bereik kunnen ultrasone geluiden  in een straal van bijna 360° 
gedetecteerd worden. De gevoeligheid ligt in het bereik tussen 15kHz tot 160kHz.  
 

 
Figuur 2 Bereik SMX-US microfoon © Wildlife Acoustics 
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Figuur 3 Frequentierespons SMX-US microfoon © Wildlife Acoustics 

 
De microfoons  kunnen  zowel  rechtstreeks  als met  kabels  tot  100m met  het  toestel  verbonden 
worden. Bij dit onderzoek werden  twee kabels van  resp. drie en vijftig meter gebruikt. De  langste 
kabel  loopt naar de bovenverdieping en werd voorzien van een kabelbeschermslang (Silvyn Rill PP) 
om beschadiging door schuren te voorkomen. Qua stroomvoorziening werkt de SM2 met een interne 
spanningsbron bestaande uit vier D‐cellen (Anssman 11.000 NiMH). Het gebruik van twee microfoons 
in  combinatie met gecomprimeerd opnemen genereert een hoger  stroomverbruik en om  voor dit 
project een langere autonomie te kunnen waarborgen werd een externe batterij (Lucas LSLC34‐12G ‐ 
34AH) gebruikt in combinatie met spanningsomvormer (Wildlife Acoustics SM2+ Power Adaptor). 
 
 

 
Figuur 4 Inhoud van de koffer © Norbert Huys 

 
Hoewel  de  perimeter  rond  de  meettoren  in  principe  is  afgesloten  kozen  we  toch  voor  extra 
beveiliging  tegen  vandalisme  en  weersomstandigheden.  De  hele  installatie  (SM2,  batterij  en 
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spanningsregelaar) werd  in eenzelfde unit opgeborgen en kon dus als één geheel worden gefixeerd 
d.m.v. een kabel  (Master  Lock Python 10mm). We gebruikten een gereedschapskoffer van Dewalt 
(TOUGHSYSTEM™ DS300) die speciaal voor dit project werd aangepast. De behuizing is uitgevoerd uit 
4mm dik kunststof en voorzien van een rubber dichting in het deksel waarmee voldaan wordt aan de 
IP65‐norm  (stof‐  en waterdicht). De  grote  handgrepen  vergemakkelijken  transport  in  het  veld.  Er 
werden  twee openingen  voorzien  voor de microfoonkabels maar dankzij  een  ‘homemade’ dubbel 
waterkeringsysteem is het geheel bestand tegen extreme waterinsijpeling.  
 
De  verwerking  en  determinatie  van  de  soorten  werd  uitgevoerd  met  het  softwareprogramma 
Kaleidoscope  (UK  Software  versie  2.0, Wildlife Acoustics). Dit  analyseprogramma  bevat  naast  een 
spectrogram (Kaleidoscope Viewer) ook een automatisch classificeersysteem, met een database van 
de  Britse  soorten  (British  species  versie  2.1.0). Deze  is  eveneens  bruikbaar  voor  ons  land  gezien 
Groot‐Brittannië  in totaal 18 soorten telt, die ook allemaal bij ons voorkomen. Op het ogenblik van 
de analyses was de volledige Europese versie nog niet verkrijgbaar.  
We kozen voor automatische determinatie omdat monitoring op dergelijke schaal  immers ettelijke 
gigabytes aan data genereert. Hierdoor wordt de determinatie  geautomatiseerd hoewel er  steeds 
een  deel  manueel  dient  te  gebeuren  zoals  steekproeven,  correcties  en  niet‐geïdentificeerde 
opnamen.  Kaleidoscope  converteert  de  bestanden  ook  in  .wave  en  splitst  het  linker‐  en  rechter 
kanaal. 
 

 
Figuur 5 Sonogram Kaleidoscope © Wildlife Acoustics 

 

1.3.2 Onderzoeksmethode 
 
De detectorunit werd geplaatst op de benedenverdieping van de toren, bovenop het meethuisje. De 
linker microfoon werd op dezelfde hoogte (ongeveer 2 m boven de begane grond) bevestigd terwijl 
de rechter microfoon op de vierde verdieping werd opgehangen, op ongeveer 30 m boven de begane 
grond en aan de bovenkant van de boomkruinlaag.  
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Figuur 6 Microfoon grondniveau © Norbert Huys 

 

 
Figuur 7 Microfoon kruinniveau © Norbert Huys 

 
 
De  opnamen werden  gespreid  over  drie  perioden,  nl mei,  juli  en  september  2014,  uitgevoerd.  In 
detail: van 19/5 tot 26/5, van 17/7 tot 25/7 en van 10/9 tot 18/9. Er werd geen rekening gehouden 
met  de maanfasen,  de  hoeveelheid maanlicht  kan  een  invloed  hebben  op  de  activiteit  in  open 
gebieden zoals in het geval van de zone boven de kruinlaag. Per periode werd eveneens een manuele 
inventarisatie uitgevoerd. In totaal drie avond‐ (14/7, 17/5 en 16/9/2014) en één ochtendonderzoek 
(19/7/2014).  Ditverliep  respectievelijk  van  1  tot  1,5  uur  na  zonsondergang  en  1,5  uur  voor 
zonsopgang. De bedoeling was om in eerste instantie de soortensamenstelling te kunnen vergelijken 
tussen kort, dynamisch onderzoek op grondniveau en  lang  statisch onderzoek op zowel grond‐ als 
kruinniveau. Voor dit project opteerden we voor WAC0 omdat we  in dit stadium niet echt konden 
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voorzien of de beschikbare geheugenopslag voldoende  zou  zijn. Het gebruik van  twee microfoons 
betekent  immers  een  grotere  kans  op meerdata.  Bij  gebruik  van  twee microfoons  bedraagt  de 
sampling rate 192 kHz tegenover 384 kHz in mono. De sampling rate of bemonsteringsfrequentie is, 
onder meer bij digitale signaalbewerking, het aantal keren per seconde (de frequentie) waarmee een 
continu  signaal  wordt  bemonsterd.  De  bemonsteringsfrequentie  wordt  uitgedrukt  in  de  eenheid 
hertz  (Hz),  of  in  bemonsteringen  per  seconde.  In  het  algemeen  geldt  dat  met  een  hogere 
bemonsteringsfrequentie signalen met een hogere frequentie gecodeerd (omgezet) kunnen worden. 
Dit betekent in de praktijk dat in deze configuratie het bereik van de opnames maar tot 92 kHz gaat. 
Met  als  gevolg  dat Myotis‐soorten  in  sommige  gevallen  niet  verder  tot  op  soort  konden worden 
gedetermineerd. Bij de automatische opnames en tijdens de manuele inventarisaties ging het steeds 
om  Baardvleermuis  spec.  (Baard‐/Brandt’s  vleermuis)  Tot  op  heden  werden  nog  geen 
Watervleermuizen waargenomen in het boscomplex maar kunnen we hun aanwezigheid niet volledig 
uitsluiten. Kaleidoscope  filtert ook parasietgeluiden en plaatst die  in een  speciale map  (Noise). Dit 
blijkt niet 100% waterdicht, er kunnen nog vleermuisopnamen tussen zitten maar het gaat bijna altijd 
om  heel  zwakke  opnamen.  Dit  betekent  dat  het  om  verre  opnamen  gaat  en  dus mogelijk  niet 
relevant voor dit project omdat niet kan worden uitgemaakt op welke hoogte het dier zich bevond. 
Opnamen uit de ‘Noise’‐map werden niet meegenomen in de verwerking. 
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2 Typering van het bos 
 
 
Het Aalmoeseneiebos ligt in de provincie Oost‐Vlaanderen, tussen het verstedelijkte gebied van Gent 
en de Vlaamse Ardennen. Het bos is 28,5 hectare groot en ligt op het grondgebied van de gemeenten 
Melle en Oosterzele. De spoorlijn Gent‐Geraardsbergen deelt het bos in twee. 
 

 
Figuur 8 © www.globalview.be 

 
 
Het Aalmoeseneiebos  is het proefbos  van de Universiteit Gent; het wordt beheerd door het Labo 
voor Bos & Natuur. Het bos heeft heel wat te bieden: 
 

 oud bos, met een lange (bos)geschiedenis en een hoge biodiversiteit 
 houtproducent: houtproductie is een van de doelen van het beheer 
 openluchtlaboratorium: wetenschappers doen er onderzoek naar bomen en bossen 
 wandelbos: één van de weinige openbare bossen in de Gentse regio. 

 
Het Aalmoeseneiebos is een gemengd loofbos. Het grootste deel van de bomen in de boomlaag werd 
geplant  in  1920‐1921  om  de  schade  uit  de  Eerste  Wereldoorlog  te  herstellen:  beuk,  zomereik, 
Amerikaanse eik,  Japanse  lork,  tamme kastanje en gewone esdoorn. Tussen 1968 en 1978 werden 
heel wat graslanden nabij het oude bos beplant met onder meer linde, moeraseik, populier, gewone 
es, zwarte en witte els.  
 
Sinds 1950 wordt het bos beheerd als hooghout. Het Aalmoeseneiebos  is nu een opgaand bos met 
dominantie van inheemse loofbomen waarbij zomereik en beuk de belangrijkste boomsoorten zijn. 
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Figuur 9. Hoofdboomsoorten per bestand in Aalmoeseneiebos (http://www.aelmoeseneiebos.ugent.be) 
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3 Resultaten  
 
 
Tijdens  het  onderzoek  met  een  automatische  detector  in  2014  op  de  toren  werden  6  soorten 
vleermuizen gedetecteerd, namelijk Gewone en Ruige dwergvleermuis, Laatvlieger, Rosse vleermuis, 
Baardvleermuis  spec.  en  Grootoorvleermuis.  Deze  resultaten  komen  overeen  met  vroegere 
inventarisaties in het Aalmoeseneiebos.  
Gelijktijdig met het automatisch onderzoek werd ook manueel onderzoek verricht. Dit  leverde het 
volgende op: 
 

 17/5/2014,  avondonderzoek:  Baardvleermuis  spec.,  Gewone  dwergvleermuis,  Gewone 
grootoorvleermuis. 

 14/7/2014, avondonderzoek: Baardvleermuis spec. en Gewone dwergvleermuis. 

 19/7/2014, ochtendonderzoek: Baardvleermuis spec., Myotis spec., Gewone dwergvleermuis 
en Gewone grootoorvleermuis. Tijdens dit ochtendonderzoek werd zwermgedrag van zowel 
Baardvleermuis spec. als Gewone grootoorvleermuis vastgesteld.   Zwermgedrag zijn dieren 
die een  tijdlang  rond een boom blijven cirkelen alvorens naar binnen  te vliegen. Dit  is een 
duidelijke indicatie voor de aanwezigheid van een kolonieboom in de directe omgeving.  

 16/9/2014, avondonderzoek: Baardvleermuis spec. en Gewone dwergvleermuis. 
 
Tijdens  het  onderzoek  met  de  automatische  detector  werden  alle  vernoemde  soorten,  met 
uitzondering van Rosse vleermuis, zowel boven‐ als onderaan de toren waargenomen. Opvallend  is 
dat Laatvlieger zeer zelden op grondniveau werd opgenomen. Tijdens de manuele onderzoeken werd 
geen  Laatvlieger  waargenomen.  Ook  tijdens  andere  onderzoeken  blijkt  Laatvlieger  maar  zelden 
aangetroffen  te  worden  op  grondniveau.  Hoewel  gevallen  bekend  zijn  van  Laatvliegers  die 
foerageren in beukenbossen (bvb. Nerenbos te Merelbeke, waarneming David Galens) blijkt dat voor 
de  duur  van  het  onderzoek  Laatvlieger  vooral  op  kruinhoogte  werd  waargenomen.  Ook  Ruige 
dwergvleermuis werd niet waargenomen tijdens het manueel onderzoek. Eerdere waarnemingen op 
grondniveau  zijn  zeldzaam,  meer  bepaald  één  in  maart  2014.  Deze  waarneming  in  het  vroege 
voorjaar  is  een mogelijke  indicatie  dat  Ruige  dwergvleermuis  in  deze  bossen  overwintert. Op  de 
toren werd deze soort echter zowel onderaan als bovenaan geregistreerd. Een mogelijke verklaring is 
dat deze soort ook veel later op de avond verschijnt dan bvb. de Gewone dwergvleermuis terwijl een 
manuele inventarisatie doorgaans tot 1 à 1,5 na zonsondergang loopt. 
 
In  de  bunker  aan  de  rand  van  het  bos  werden  tijdens  de  winterinventarisaties  tot  nu  toe 
Baardvleermuis en Gewone grootoorvleermuis geteld.  
 
Hieronder worden de  resultaten besproken  van de 3 meetperiodes  (mei,  juli en  september 2014) 
met de automatische detector op de toren: 
 
 

3.1 Meetperiode 16 tot 26 mei 2014 
 
Weersomstandigheden:  de  meimaand  2014  was  een  vrij  wisselvallige  maand  maar  tijdens  de 
meetperiode waren de weersomstandigheden vrij gunstig. Na een periode met koude nachten begon 
vanaf 16 mei de minimumtemperaturen op te  lopen (met wel nog frisse nachten op 17 en 18 mei). 
Op  20  mei  lag  de  minimumtemperatuur  zelfs  boven  de  15°C,  de  volgende  dagen  bleef  de 
nachttemperatuur boven de 10°C (zie onderstaande grafiek – bron www.meteobelgie.be). Neerslag 
viel  er weinig  en was  beperkt  tot  plaatselijke  buien  in  de  periode  van  20  tot  24 mei.  Tijdens  de 
nachten was er veelal weinig wind.  
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Figuur 10 

 
Opnames 
In mei 2014 werd er gedurende 10 volledige nachten zowel boven‐ als onderaan de  toren continu 
opnames gemaakt. Dit resulteerde in totaal 699 vleermuizenopnames van 6 verschillende soorten.  
In grafiek 1 zijn de resultaten weergegeven van de opnames op grondniveau van de toren. In grafiek 
2 zijn de opnames op boomkruinniveau weergegeven.  
 
Als  de  opnames  op  beide  niveaus  in  de  toren  worden  vergeleken,  kunnen  er  grote  verschillen 
waargenomen worden.  In  totaal zijn er onderaan 538 vleermuizenopnames gemaakt,  terwijl er dit 
bovenaan maar 161 waren.  
Onderaan werden er de eerste 3 nachten maar weinig opnames gemaakt en dit van enkele Myotis‐
opnames  (hoogstwaarschijnlijk  Baardvleermuis  spec.).  Vanaf  19 mei  is  er  nagenoeg  iedere  nacht 
vleermuizenactiviteit van een ca. een uur na zonsondergang tot een uur voor zonsopgang. Op 20 mei 
is er na zonsondergang een opvallende piek met ca. 60 opnames van Gewone dwergvleermuis. Dit 
wijst er op dat één of meer dieren langere tijd ter hoogte van het meetpunt zijn komen foerageren. 
77%  van  de  opnames waren  van Gewone  dwergvleermuizen.  Er werd  een  vrij  hoog  aantal  (22%) 
opnames gemaakt van een Myotis‐soort, hoogstwaarschijnlijk Baardvleermuis spec. Zeker de laatste 
3 nachten was er nagenoeg continu activiteit van deze soort. Van de andere soorten werden maar 1 
à 3 opnames gemaakt.  
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Figuur 11. Vleermuizenopnames/uur op grondniveau van 16 tot 26 mei 2014 (cijfer tussen haakjes is het aantal 
opnames van de soort). 
 
Onderaan  de  toren  werden  3  keer  zoveel  opnames  gemaakt  als  bovenaan  de  toren.  Opvallend 
werden de eerste 3 nachten wel meer opnames bovenaan gemaakt dan onderaan. Het is ook tijdens 
die nachten dat de 10‐tal opnames van een Myotis‐soort werden gemaakt en verder ook 6 opnames 
van Ruige dwergvleermuis en 1 opname van Rosse vleermuis. Vanaf 20 mei werden er erg weinig 
opnames gemaakt. Zo waren er de laatste 3 nachten onderaan tot 100 opnames per nacht, terwijl er 
dit bovenaan nog geen 10 waren. 
 

 
Figuur 12. Vleermuizenopnames/uur op boomkruinniveau van 16 tot 26 mei 2014 
 
Als de opnames tussen boven en onderworden vergeleken (zie figuur 13), blijkt er een groot verschil 
in de  activiteitsgraad  van Gewone dwergvleermuis  te  zijn. Bovenaan de  toren was er de eerste 4 
nachten  beperkt  activiteit  en  tijdens  de  rest  van  de meetperiode  werden  er  daar maar  weinig 
opnames gemaakt. Zo werd er op de nacht van 24 mei maar 1 opname gemaakt. Onderaan de toren 
waren er de eerste drie nachten maar weinig opnames, daarna  is er  iedere nacht matige activiteit 
van  Gewone  dwergvleermuizen. Mogelijks  zorgden  de wind  en  de  nog  frisse  nachttemperaturen 
ervoor  dat  er  boven  de  boomkruinen  weinig  geschikt  voedsel  aanwezig  was  en  de  Gewone 
dwergvleermuizen dus vooral in het bos zelf kwamen jagen. In vergelijking met boven was er tijdens 
5 nachten onderaan net na zonsondergang een kleine piek van activiteit.  
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Figuur 13. Opnames/uur van Gewone dwergvleermuis onderaan (groen) en bovenaan (blauw) van 16 tot 26 mei 
2014 
 
 

3.2 Meetperiode 17 tot 25 juli 2014 
 
Weersomstandigheden: juli 2014 was een erg warme maand. In het begin van de meetperiode liepen 
de temperaturen hoog op en lag de minimumtemperatuur op 19 juli zelfs boven de 20°C. Tijdens alle 
8  nachten  lagen  de  nachttemperaturen  boven  de  15°C.  Tijdens  de meetperiode  viel  er  nagenoeg 
geen  neerslag  en was  er weinig  tot matige wind. De weersomstandigheden waren optimaal  voor 
vleermuizenactiviteit.  
 
 

 
Figuur 14. Gemiddelde temperaturen in Ukkel in juli 2014. 
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Opnames: 
Tijdens de 8 nachten  in  juli 2014 werden er  in  totaal 905  vleermuizenopnames  gemaakt. Hiervan 
werden er 473 onderaan en 432 bovenaan de toren gemaakt.  
 
Onderaan  de  toren  was  er  tijdens  de  nachtelijke  uren  (er  werd  geregistreerd  tot  4u)  nagenoeg 
continu beperkte vleermuizenactiviteit, dit met 5 à 10 opnames/uur. Tijdens de nachten van 20 en 21 
juli waren er enkele uren met meer dan 30 opnames/uur. 90% van de opnames waren van Gewone 
dwergvleermuis.  Er  werden  een  beperkt  aantal  (10%)  opnames  van  een  Myotis‐soort  gemaakt 
(hoogstwaarschijnlijk Baardvleermuis spec.). Op 21 juli was er om 23u31 een opname van een Ruige 
dwergvleermuis en waren er nog twee opnames van (Gewone) grootoorvleermuis.  
 

 
Figuur 15. Vleermuizenopnames per uur op grondniveau van 17 tot 25 juli 2014 (cijfer tussen haakjes is het 
aantal opnames van de soort) 
 
In  tegenstelling  tot de meetperiode  in mei 2014 was het  verschil  in  juli 2014  tussen de opnames 
onderaan  en  bovenaan  de  toren  veel  minder  uitgesproken.  Er  werden  ongeveer  evenveel  
vleermuizenopnames  gemaakt  en  ook  hier  waren  90%  van  de  opnames  afkomstig  van  Gewone 
dwergvleermuis.  Eveneens  ca.  10%  van  de  opnames  waren  van  een  Myotis‐soort 
(hoogstwaarschijnlijk  Baardvleermuis  spec.)  en  werden  er  ook  maar  weinig  opnames  van  Ruige 
dwergvleermuis en (Gewone) grootoorvleermuis gemaakt. Net boven de boomkruinen was er tijdens 
nagenoeg alle nachtelijke uren (registratie tot 4u) activiteit van Gewone dwergvleermuis met 5 à 10 
opnames/uur. Enkel de eerste nacht was er bovenaan meer activiteit van vleermuizen (zie figuur 17). 
De opnames van de Myotis‐soort  tijdens de meetperiode zijn bovenaan meer geconcentreerd dan 
onderaan.  De  opname  van  een  grootoorvleermuis  op  19/07  rond  03u15  zowel  onderaan  als 
bovenaan kan van eenzelfde dier zijn gezien er maar 10 minuten verschil zat tussen beide opnames. 
De  twee  opnames  van  een  Ruige  dwergvleermuis  bovenaan  vielen  op  een  andere  nacht  dan  de 
opname onderaan.  
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Figuur 16. Vleermuizenopnames per uur op boomkruinniveau van 17 tot 25 juli 2014 
 
Als de opnames bovenaan en onderaan de toren worden vergeleken (zie grafiek 6) valt de activiteit 
van Gewone dwergvleermuis  in grote  lijnen  samen. Wel  is er  tijdens de nachten van 20 en 21  juli 
meer  activiteit  beneden.  Mogelijks  zijn  weersomstandigheden  (regen?  wind?)  hiervoor  een 
verklaring. 
 

 
Figuur 17. Opnames/uur van Gewone dwergvleermuis onderaan (groen) en bovenaan (blauw) van 17 tot 25 juli 
2014. 
 
 

3.3 Meetperiode 10 tot 18 september 2014 
 
Weersomstandigheden: tijdens de meetperiode in september 2014 waren de weersomstandigheden 
erg gunstig: de minimumtemperaturen tussen 10 en 18 september  lagen tussen de 10 en 15°C, viel 
er  geen  neerslag  en  was  er  veelal  weinig  wind.  Gezien  de  weersomstandigheden  tijdens  de 
meetperiode in september vrij constant waren, is er weinig impact te verwachten van het weer op de 
verschillen in vleermuizenactiviteit.  
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Figuur 18. Gemiddelde temperaturen in Ukkel in september 2014. 

 
Opnames: 
Tijdens  de  8  nachten  in  september  2014  werden  in  totaal  573  vleermuizenopnames  gemaakt. 
Hiervan  werden  er  257  onderaan  (grondniveau)  de  toren  gemaakt  en  316  bovenaan 
(boomkruinniveau) de toren.  
 
88%  van  de  opnames  onderaan waren  van  Gewone  dwergvleermuis.  Deze  soort werd  nagenoeg 
tijdens  alle  nachtelijke  uren  (registratie  tot  3u)  tijdens  de  meetperiode  in  kleiner  aantal 
geregistreerd.  Er  waren  veelal  1  à  5  opnames/uur met  een  kleine  piek  tot  26  opnames  op  17 
september. Net zoals  in  juli 2014 waren er nu ook ongeveer 1/10de (11%) van de opnames van een 
Myotis‐soort  (hoogstwaarschijnlijk  Baardvleermuis  spec).  Alle  opnames  van  die  soort  werden  na 
middernacht geregistreerd. Verder slechts 2 opnames van Ruige dwergvleermuis, dit is een erg laag 
aantal gezien september de belangrijkste migratiemaand is voor deze soort.  
 

 Figuur 19. Vleermuizenopnames per uur op grondniveau van 10 tot 18 september 2014 (cijfer tussen haakjes is 
het aantal opnames van de soort) 
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Bovenaan  de  toren  was  er  een  vrij  gelijklopend  activiteitsverloop. Wel  is  er  in  vergelijking met 
onderaan  een  duidelijk  verschil  in  de  activiteit  van  de  soorten,  bovenaan werden  een  aanzienlijk 
aantal  opnames  van  Ruige  dwergvleermuis  gemaakt  en  beduidend  minder  opnames  van 
Baardvleermuis  spec. 72% van de opnames waren van Gewone dwergvleermuis. Tijdens nagenoeg 
alle nachtelijke uren (registratie tot 3u) werden er Gewone dwergvleermuizen gedetecteerd. De uren 
voor  middernacht  zijn  er  wat  meer  opnames  gemaakt  dan  de  uren  erna.  De  Myotis‐soort 
(waarschijnlijk Baardvleermuis spec) werd beduidend minder geregistreerd dan onderaan de  toren 
en dit  enkel  tijdens 6  verschillende uren,  terwijl dit onderaan  gespreid was over 14  verschillende 
uren.  Wel  waren  er  opvallend  meer  opnames  van  Ruige  dwergvleermuis  (9%  van  totaal).  De 
opnames  liggen  verspreid  over  de meetperiode  en  de meeste  opnames  zijn  hoogstwaarschijnlijk 
doortrekkende dieren. Verder nog 2 opnames van Laatvlieger en (Gewone) grootoorvleermuis.  
 

 
Figuur 20. Vleermuizenopnames per uur op boomkruinniveau van 10 tot 18 september 2014 
 
Op  figuur  21  is  het  aantal  opnames  van  Gewone  dwergvleermuis  onder  en  boven  de  toren 
weergegeven. Hoewel er boven wat meer opnames zijn gemaakt zijn er geen grote verschillen in de 
activiteitsgraad.  
 

 
Figuur 21. Opnames/uur van Gewone dwergvleermuis onderaan (groen) en bovenaan (blauw) van 10 tot 18 
september 2014 
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3.4 Statistische verwerking 
 
Om na te gaan of er een correlatie kon worden aangetoond tussen de vleermuizenactiviteit boven en 
onder de toren en de weersvariabelen werden de meetgegevens statistisch verwerkt.  
Alle statistiek werd uitgevoerd  in het open source programma R. Grafieken werden gemaakt  in het 
programma Sigma plot. 
 
Voorkomen van de soorten met relatie tot hoogte 
In eerste  instantie werd getest of het gemiddelde aantal opnames verschilt tussen de verschillende 
hoogtes.  Via  een  linear mix model  werd  vergeleken  of  het  gemiddelde  aantal  opnames  per  30 
minuten  verschilde  tussen  boven  (30  m)  en  beneden  (2  m)  aan  de  toren,  en  tussen  de  drie 
verschillende periodes van het jaar. In het model werden alle interactietermen toegevoegd, en werd 
ook het uur van de nacht als random factor opgenomen. 
Alle  testen  werden  uitgevoerd  voor  de  3  soort‐groepen  vleermuizen  waarvoor  voldoende  data 
beschikbaar was: Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis en Myotis‐vleermuizen. 
 
Weersvariabelen 
In  tweede  instantie werd  getest  of weersvariabelen  een  verschil maakten.  Hiervoor maakten we 
gebruik van een generalized  linear model  (GLM) om  te  testen of 3 weersvariabelen: windsnelheid 
(gemeten boven), neerslag (gemeten boven) en temperatuurverschil (boven vs beneden) de activiteit 
van  vleermuizen  beïnvloedde. We  namen  telkens  de  gemiddelde weersomstandigheden  van  een 
halfuur en keken of dit een effect had op het percentage van opnames boven in dezelfde periode. In 
het model  werden  verder  alle  interactietermen  toegevoegd,  en  werd  de maand  toegevoegd  als 
random  factor.  Alle  testen  werden  uitgevoerd  voor  de  3  soort‐groepen  vleermuizen  waarvoor 
voldoende  data  beschikbaar  was:  Gewone  dwergvleermuis,  Ruige  dwergvleermuis  en  Myotis‐
vleermuizen. 
 
Resultaten 

‐ Temperatuurverschil had geen invloed op het percentage opnames boven bij de drie soorten 
(Gewone  dwergvleermuis:  p‐waarde  0.28;  Ruige  dwergvleermuis:  p‐waarde  0.84; Myotis‐
vleermuis: p‐waarde 0.67) 

‐ Neerslag had geen  invloed op het percentage opnames boven bij de drie soorten  (Gewone 
dwergvleermuis: p‐waarde 0.21; Ruige dwergvleermuis: p‐waarde 0.34; Myotis‐‐vleermuis: p‐
waarde 0.56) 

‐ Windsnelheid had  geen  invloed, maar  er  is wel  een  trend waar  te nemen bij de Gewone 
dwergvleermuis  (p‐waarde 0.098, dus  ‘net’ niet significant). Dit  lijkt erop te wijzen dat met 
toenemende windsnelheid de activiteit beneden ten opzichte van boven toeneemt.  
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Grafieken 
 

1. Voorkomen van de soorten met relatie tot hoogte 
 

 
Figuur 22: Gemiddeld aantal opnames (+ SE) per 30 min van Ruige dwergvleermuis in de verschillende 
meetperiodes. Ruige dwergvleermuis werden significant minder waargenomen in de zomerperiode, en werd 
significant meer waargenomen boven de boomkruin in het najaar. 
 

 
Figuur 23: Gemiddeld aantal opnames (+ SE) per 30 min van Gewone dwergvleermuis in de verschillende 

meetperiodes. Er werd geen significant verschil in activiteit waargenomen tussen de verschillende meethoogtes.  
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Figuur 24. Gemiddeld aantal opnames (+ SE) per 30 min van Myotis-soorten (vnl. Baardvleermuis spec.) in de 
verschillende meetperiodes. Er werd geen significant verschil in activiteit waargenomen tussen de verschillende 
meethoogtes, maar Myotis-vleermuizen werden significant meer waargenomen in het voorjaar (p-waarde = 0.04) 
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4 Soortbespreking 
 
 
Hierna volgt een korte beschrijving van de waargenomen soorten tijdens het onderzoek. 
 
Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus, Schreber, 1774) 
 

o De Gewone dwergvleermuis  is met een vleugelspanwijdte van 18 tot 25 cm en een gewicht 
van slechts 3,5 tot 8 gram de op één na kleinste  inheemse vleermuissoort. De kleur van de 
vacht is donkerbruin op de rug en iets lichter op de buik. De snuit en de oren zijn zeer donker 
gekleurd.  In  vergelijking  met  de  meeste  andere  soorten  vleermuizen  hebben 
dwergvleermuizen  vrij  smalle  vleugels  in  verhouding  tot hun  grootte. Hierdoor  kunnen  ze 
zowel langzaam als vrij snel en behendig vliegen.  

o De start‐ en eindfrequentie ligt respectievelijk tussen 44‐70 kHz en tussen 42‐51 kHz. De zone 
tussen  42  en  38  kHz  wordt  als  grijze  zone  beschouwd  (overlapping  met  Ruige 
dwergvleermuis). Gewone dwergvleermuizen zijn met een batdetector hoorbaar tot 30 à 40 
m. 

o De Gewone dwergvleermuis is een cultuurvolger die er een netwerk van verblijfplaatsen op 
nahoudt. Dit  kan  in  allerlei  beschutte  plaatsen  in  gebouwen,  zoals  spouwmuren,  zolders, 
onder  dakbedekking  en  achter  vensterluiken. De  kolonies  kunnen  zich  in  de  loop  van  de 
zomer regelmatig verplaatsen. ’s Winters worden meestal vorstvrije, wat warmere en relatief 
droge plaatsen opgezocht.  

o De  soort  jaagt  in  zeer  diverse milieus,  zolang  het  landschap maar  niet  te  open  is. Ook  in 
residentiële woonwijken  en  in  grote  steden  kan  de  soort  jagend  aangetroffen worden  in 
tuinen, rond huizen, langs wegen en in parken. Vliegroutes liggen zo veel mogelijk langs goed 
aaneengesloten, lijnvormige landschapsstructuren. 

o Maximumleeftijd: 16 jaar. 
 
 
Ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii, Keyserling & Blasius, 1839) 
 

o Deze soort  lijkt sterk op de Gewone dwergvleermuis maar  is  iets groter en forser gebouwd 
met een vleugelspanwijdte van 22 tot 25 cm en een gewicht 6‐15,5 gram. In tegenstelling tot 
bij de Gewone en Kleine dwergvleermuis is de staartvlieghuid behaard en is de vijfde vinger 
langer.  De  vacht  heeft  ‘s  zomers  een  rode  tot  kastanjebruine  kleur.  Na  de  rui  in  juli  of 
augustus  krijgt  hij  een  donkerbruine  vacht,  vaak  met  grijze  punten.  De  onderzijde  is 
lichtbruin tot geelbruin. De staart, vleugels en de kleine ronde oren zijn bruinzwart gekleurd.  

o De start‐ en eindfrequentie liggen respectievelijk tussen 36‐70 en 35‐41 kHz. De zone tussen 
42 en 38 kHz wordt als grijze zone beschouwd  (overlapping met Gewone dwergvleermuis). 
De Ruige dwergvleermuis is met batdetector hoorbaar tot 50 à 60 m en klinkt in heterodyne 
iets zwaarder dan de Gewone dwergvleermuis.  

o De  Ruige  dwergvleermuis  is  een  typische  soort  van waterrijke  en  bosrijke  landschappen. 
Deze  soort verblijft  in de  zomer vooral  in boomholten, achter  losse  schors en  in vogel‐ en 
vleermuiskasten,  vaak  in  de  nabijheid  van  water.  Er  zijn  ook  gevallen  gekend  waarbij 
gebouwen gebruikt worden. Maar tot op heden  is maar één  kraamkolonie gekend in België. 
De mannetjes  blijven  het  hele  jaar  ter  plaatse  terwijl  de  vrouwtjes migreren  naar  Oost‐
Europa en de Baltische Staten waar ze hun kraamkolonies hebben. Vanaf augustus reizen ze 
terug  af  naar  West‐Europa  (Frankrijk,  Zwitserland  en  West‐Duitsland),  vaak  langs  de 
kustlijnen en rivieren. Soms leggen ze tijdens deze tocht tot 2000 kilometer af. 
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o  ’s  Winters  wordt  de  soort  in  kleine  aantallen  in  allerlei  holle  ruimten  en  spleten  van 
gebouwen,  in  boomholten  en  vaak  ook  in  houtstapels  aangetroffen.  Bij  zeer  koud  weer 
worden warmere plekken opgezocht, zoals zolders. 

o Vaak jagen Ruige dwergvleermuizen langs bosranden, door lanen, boven open plekken in bos 
en  langs  houtwallen. Waterpartijen  en  beschutte  oevers  in  voedselrijke  gebieden  vormen 
een belangrijk aspect van de biotoop. Waterwegen met hoge bomen langs het jaagpad zijn in 
Vlaanderen  vaak  gebruikte  jachtgebieden.  Als  vliegroute worden  daarbij  aaneengesloten, 
lijnvormige  landschapselementen, zoals bomenrijen, gevolgd. Ze  jagen  in een relatief snelle 
rechtlijnige vlucht  in  lange banen, op 2 tot 5 m hoogte, op enige afstand van de vegetatie. 
Voor  zover  bekend  is  het  menu  nogal  eenzijdig  en  bestaat  uit  grote  hoeveelheden 
dansmuggen,  aangevuld  met  schietmotten,  gaasvliegen,  kleine  vlinders,  kleine  kevers, 
vliesvleugeligen en wantsen.. 

o Maximumleeftijd: 11 jaar. 
 
 
Laatvlieger (Eptesicus serotinus, Schreber, 1774) 
 

o De Laatvlieger is de enige vertegenwoordiger van het geslacht Eptesicus in Vlaanderen. Met 
een vleugelspanwijdte tussen 31‐38 cm en een gewicht dat varieert tussen 14 en 35 gram is 
het één van onze grootste vleermuizen. Laatvliegers zijn overwegend donkerbruin van kleur 
en hebben een bruingele buik. Hij bezit een  zwarte  snuit en  zwarte oren. Door  zijn brede 
vleugels is hij wendbaar maar een relatief langzame vlieger.  

o De start‐ en eindfrequentie  ligt respectievelijk tussen 35‐60 en 22‐27 kHz. De Laatvlieger  is 
met een batdetector hoorbaar tot 70 à 90 m en heeft een zeer karakteristiek, onregelmatig 
ritme wat hem wel eens de bijnaam ‘tapdanser’ oplevert. 

o De    Laatvlieger  is een echte  cultuurvolger en gebruikt,  voor wat Vlaanderen betreft, bijna 
uitsluitend antropogene verblijfplaatsen. Voor de zomerverblijven gaat zijn voorkeur hierbij 
uit  naar  (kerk)zolders, maar  ook  spouwmuren  en  gevelbekleding  van  huizen  worden  als 
kolonieplaats gebruikt. Over de winterverblijven van Laatvliegers zijn zowel  in onze streken 
als elders  in Europa nauwelijks gegevens voorhanden.  In Oost‐Vlaanderen zijn maar enkele 
winterwaarnemingen bekend, allen in gebouwen.  

o Deze soort heeft een voorkeur voor open en halfopen  landschap. Jagen doen ze  langsheen 
opgaande  vegetatie.  Steeds  op  enige  afstand  ervan  verwijderd  omdat  daar  dikwijls  grote 
concentraties insecten zijn. Uit mestonderzoek blijkt duidelijk een seizoensgebonden variatie 
in  de  prooien.  Zo  staan  meikevers  in  het  voorjaar  op  het  menu.  Sluipwespen, 
langpootmuggen  en  in  mindere  mate  ook  nachtvlinders  worden  gegeten.  Tijdens  de 
zoogperiode worden junikevers en mestkevers gegeten. Kokerjuffers en schietmotten zorgen 
voor  voldoende  prooiaanbod.  Tuinen,  parken,  boomgaarden  en  begroeide  oevers  in  de 
omgeving van de kolonieplaats behoren ook tot hun jachtgebied.  
De prooien worden meestal in de lucht gevangen maar soms ook van de grond af gegrepen. 

o Maximumleeftijd: 21 jaar. 
 
 
Gewone grootoorvleermuis (Plecotus auritus, Linnaeus, 1758) 
 

o De Gewone grootoorvleermuis is een middelgrote vleermuissoort met een vleugelspanwijdte 
van 24  tot 29 cm en een gewicht  tussen 4,6 en 11,3 gram. Het meest opvallende kenmerk 
zijn de  grote oren  (3  tot 4  cm).  Tijdens de winterslaap plooien  ze die onder hun  vleugels 
zodat hierdoor enkel de  lange  spitse  tragus  te  zien  is. Ze hebben een duidelijk gezwollen, 
roze tot grijsbruine snuit. De rugvacht is grijsbruin tot lichtbruin, de buik lichtgrijs.  

o De start‐ en eindfrequentie  liggen respectievelijk tussen 45‐60 kHz en 18‐23 kHz. Typisch  is 
de 2e harmonische die zich tussen de 55 à 65 kHz bevindt. Grootoorvleermuizen zijn met een 
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batdetector  maar  hoorbaar  tot  3  à  7  m.  Ze  maken  gebruik  van  een  ‘fluistersonar’.  In 
combinatie met het uitschakelen van hun  sonar, een  strategie om  tympane   nachtvlinders 
(d.i. met gehoororgaan)  te  kunnen  verschalken, maakt dat het een moeilijk detecteerbare 
soort betreft. In open gebieden wordt soms een ander type puls gebruikt, de zgn. knalsonar, 
waarvan de reikwijdte beduidend groter  is: 20  tot 25 m. Akoestisch onderscheid  tussen de 
Grijze  en  Gewone  grootoorvleermuis  is  moeilijk.  Hoewel  tot  op  heden  maar  één 
overblijvende  kolonie  van  Grijze  grootoorvleermuis  meer  gekend  is  in  Oost‐Vlaanderen 
mogen we deze niet uitsluiten. In de jaren ’70 kwamen deze soort nog voor in Merelbeke, er 
zijn historische  kolonies  gekend op de  kerkzolders  van Melsen  en  Schelderode  (hier werd 
begin de jaren 2000 nog een schedel van Grijze grootoorvleermuis gevonden). De plaats van 
de  tweede  harmonische  t.o.v.  de  grondpuls  is  onder  goede  omstandigheden  (opname  en 
biotoop) een bruikbaar kenmerk. 

o Tijdens  de  zomer  verblijven  ze  vooral  in  holtes  en  spleten  van  bomen  of  gebouwen  en 
daarnaast ook in nestkasten en (kerk)zolders. Er wordt vaak verhuisd, zodat de populatie een 
netwerk aan geschikte verblijfslocaties nodig heeft.  

o Deze  soort  overwintert  in  kelders,  bunkers,  forten,  groeven,  ijskelders  en  andere  koele 
ruimten, maar ook in boomholten. Ze kiezen veelal dicht bij de ingang gelegen plaatsen waar 
ze  onderhevig  zijn  aan  sterke  wisselingen  in  temperatuur,  luchtvochtigheid  en 
lichtintensiteit. 

o Grootoren foerageren meestal in kleinschalige landschappen, parken en open bossen in een 
straal van enkele honderden meter  tot ca. 3 km  rond de verblijfplaats. De vliegroute volgt 
lijnvormige  landschapselementen zoals hagen en bomenrijen. Grootoren behoren met hun 
brede vleugels en zachte fluistersonar tot de struinende soorten die allerlei grotere insecten 
zoals nachtvlinders, kevers en vliegen vooral van de vegetatie ‘plukken’ 

o Maximumleeftijd: 20 jaar  
 
 
Baardvleermuis    en  Brandt’s  vleermuis  (Myotis  mystacinus,  Kuhl,  1817  –  Myotis  Brandtii, 
Eversmann, 1845 ) 
 
Beide  soorten  baardvleermuizen,  Baard‐  en  Brandt’s  vleermuis,  zijn  erg  moeilijk  van  elkaar  te 
onderscheiden.  Het  onderscheid  tussen  deze  zustersoorten  is  aan  de  hand  van  uitwendige 
kenmerken  niet  eenvoudig  te maken.  Bij  de mannetjes  is  de  vorm  van  de  penis  een  bruikbaar 
kenmerk,  omdat  die  bij  de  Brandts  vleermuis  aan  het  uiteinde  sterk  verdikt  is.  Bij  vrouwtjes  is 
onderscheid enkel mogelijk aan de hand van het gebit. Beide kenmerken zijn slechts te zien wanneer 
men  de  dieren  in  de  hand  heeft.  Meestal  wordt  het  onderscheid  niet  gemaakt,  en  wordt  het 
soortencomplex (Myotis mystacinus/brandtii) genoteerd. Determinatie van het soortencomplex met 
behulp van een time expansion‐batdetector is echter wel mogelijk in geval van een goede opname. In 
deze  regio  komen  hoofdzakelijk  Baardvleermuizen  voor  (akoestische  determinatie,  vangst, 
wintertelling  en  doodvondst).  Hoewel  enkele  jaren  terug  ook  de  aanwezigheid  van  Brandt’s 
vleermuis werd bevestigd in een winterverblijf in Zevergem.  
 

o Baardvleermuizen hebben een donkere, vaak zwarte snuit en oren met een lange tragus. Hun 
donkerbruine  tot hazelnootkleurige  rugvacht  is vrij  lang en kroezelig en bevat bij  sommige 
individuen lichte roodachtige of gouden haaruiteinden. De buikvacht varieert in verschillende 
grijstonen.  Het  is  een  kleine  soort met  een  gewicht  tussen  4‐9  gram  en  een  spanwijdte 
tussen 19‐23 cm. De brede vleugels zijn een opvallend kenmerk.  

o De  start‐  en  eindfrequentie  ligt  respectievelijk  tussen  65‐120  kHz  en  28‐35  kHz. 
Baardvleermuizen zijn met een batdetector hoorbaar tot 20 à 30 m en hebben een typische 
Myotis‐klank in heterodyne, nl. droge tikken.  

o Zowel gebouwen als bomen kunnen dienst doen als zomerverblijf voor Baardvleermuizen. Bij 
gebouwen  gebruiken  ze  (kerk)zolders  en  worden  ze  soms  ook  gevonden  achter 



    26 
 

gevelbekleding,  tussen  dakpannen,  achter  bepleistering,  achter  vensterluiken,... 
Boombewonende  kolonies  hebben  een  voorkeur  voor  dode  bomen met  losse  schors,  al 
gebruiken  ze  ook  holtes  van  zowel  levende  als  dode  bomen.  Zoals  alle  dendrofiele 
vleermuissoorten  wisselen  ze  regelmatig  van  verblijfplaats.  Vergeleken  met  Brandt’s 
vleermuis  wordt  de  Baardvleermuis  eerder  beschouwd  als  een  meer  uitgesproken 
cultuurvolger,  die  zich  meer  ophoudt  in  of  nabij  gebouwen.  De  kraamkolonies  bestaan 
gemiddeld uit twintig tot zestig vrouwtjes, zelden meer dan honderd. De mannetjes brengen 
de  zomer  gewoonlijk  solitair  door.  De  kraamkolonies  kunnen  gemengd  zijn  met  andere 
soorten.  

o Baardvleermuizen worden  teruggevonden  in alle  types van winterverblijfplaatsen: bunkers, 
kelders,  ijskelders, forten, mergelgroeven,  ... Ze zijn vaak terug te vinden  in de  ingangszone 
van de winterverblijfplaats en overwinteren vaak op minder sterk gebufferde plaatsen met 
een temperatuur van slechts enkele graden boven nul (2‐4°C) en een hoge luchtvochtigheid 
(gemiddeld 82‐87 %) en zijn dus niet erg veeleisend.  

o Baardvleermuizen  jagen vaak  langs vegetatieranden zoals hagen of bosranden maar ook  in 
gebieden  met  open  houtopstanden  zoals  boomgaarden  en  weiden  en  langs  waterrijke 
gebieden. In bosgebied foerageren ze in de min of meer open plekken in het bos. Ze maken 
bijvoorbeeld gebruik van het boswegennet, maar  foerageren ook  in de open ruimte tussen 
de  struiklaag  en  de  boomkruinen.  Vliegroutes  doorheen  het  bos  volgen  niet  steeds 
bestaande structuren, maar  in open gebieden verlopen ze altijd  langs  landschapselementen 
zoals  bomenrijen,  hagen,  riviertjes  en  houtkanten.  Ook  tuinen  worden  vaak  gebruikt  als 
vliegcorridor. De  Baardvleermuis  is  een  eerder  flexibele  soort  die  naast  bosgebieden  ook 
voorkomt  in  structuurrijke  landschappen  zoals  dorpen,  parken,  tuinen  en  open 
rivierlandschappen.  

o De prooisamenstelling van de Baardvleermuis  is zeer uiteenlopend zodat we gerust kunnen 
spreken  van een opportunistisch  foerageergedrag. Het hoofdaandeel wordt  gevormd door 
vliegende  insecten  waaronder  verschillende  tweevleugeligen  (muggen,  vliegen  en 
langpootmuggen), nachtvlinders, vliesvleugeligen en netvleugeligen. Ook kevers, spinnen of 
rupsen staan op het menu en kunnen plaatselijk een groter aandeel van de prooi vormen. 

o Maximumleeftijd: 23 jaar (41 jaar Brandt’s vleermuis). 
 
 
Rosse vleermuis (Nyctalus noctula, Schreber 1774) 
 

o De Rosse vleermuis behoort met een vleugelspanwijdte van 32‐40 cm en een gewicht van 17 
tot  40  g  tot  één  van  onze  grootste  vleermuizen.  De  rosse  (tot  roodbruine)  kleur  van  de 
rugvacht  is een  typisch kenmerk van de  soort; de onderzijde  is  iets donkerder. Deze  soort 
heeft vrij smalle vleugels en een snelle vlucht. Ze lijkt sterk op de Bosvleermuis, maar deze is 
kleiner en donkerder. Bij de mannetjes zijn  in tijdens de paartijd vooral gele zwellingen van 
de buccale klieren zichtbaar. De vlucht is snel (tot 50 km/u) en relatief hoog.  

o Bij  de  Rosse  vleermuis  kunnen  2  sonartypes  onderscheiden worden.  Beide  types worden 
afwisselend  gebruikt  en  geven  de  Rosse  vleermuizen  hun  karakteristiek  ‘twiet‐tjok’‐klank. 
Het eerste type, de  ‘twiet’ omvat FM‐qcf‐signalen met een begin‐ en eindfrequentie tussen 
respectievelijk 27‐40 tot 20‐27 kHz. Dit type wordt gebruikt bij de  jacht op geringe hoogte. 
Het tweede type, de ‘tjok’ omvat fm‐QCF‐pulsen met een start‐ en eindfrequentie van 20‐22 
kHz tot 16‐20 kHz. Dit type echolocatie wordt gebruikt op grote  hoogte.  De ‘twiet’‐klank is 
met een batdetector hoorbaar tot 100 m, de ‘tjok’‐klank tot 150 m.  

o Zowel  tijdens  de  zomer  als winter worden  de  dieren  aangetroffen  in  holle  bomen.  Naar 
beheer toe is het behoud van oude holle bomen dan ook van levensbelang. Tijdens de zomer 
verblijft de soort bijna uitsluitend in boomholten. Ze verhuizen vaak; eenzelfde kolonie heeft 
dus een groot aantal geschikte locaties nodig. Soms hokken ze samen met andere soorten als 
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Watervleermuis en Gewone grootoorvleermuis. Dit  is onder meer zo  in het bosgebied Den 
Blakken te Wetteren. 

o Als winterverblijfplaats worden meestal holle bomen gebruikt, uitzonderlijk kan men ze ook 
aantreffen  in gebouwen. Hun voorkeur gaat uit naar bomen met een dikke wand en holten 
met een kleine opening, die daardoor klimatologisch het meest geschikt zijn. Meestal zitten 
ze dicht opeengepakt, waarbij de thermoregulatie de overleving van vorstperiodes eveneens 
bevordert.  

o De  Rosse  vleermuis  geldt  als  een  typische  boombewoner maar  jaagt  voornamelijk  boven 
waterrijk gebieden zoals rivieren, meren, kanalen, plassen, vennen en moerassen. Daarnaast 
wordt ook gefoerageerd boven natte weilanden en akkers. Hun jachtgebieden kunnen tot 10 
km  verwijderd  liggen  van  de  verblijfplaats.  Ze  worden  daar  al  vaak  in  de  vroege  avond 
waargenomen,  soms  nog  samen met  foeragerende Gierzwaluwen.  Rosse  vleermuizen  zijn 
uitstekende vliegers. De dieren  jagen na het uitvliegen op 5‐50 m hoogte, maar bij gunstig 
weer jagen ze ook op grote hoogte (50‐400 m) en vermoedelijk zijn ze dan dikwijls buiten het 
bereik  van  de  bat‐detectors.  Aaneengesloten,  lijnvormige  landschapsstructuren  zijn  niet 
noodzakelijk  voor de  verplaatsing naar de  foerageergebieden. De  vlucht  is  rechtlijnig, met 
snelle wendingen en duikvluchten. De Rosse vleermuis vangt  in de vlucht allerlei vliegende 
insecten, de prooisamenstelling bestaat vooral uit  tweevleugeligen  (meestal dansmuggen), 
kokerjuffers,  kevers  en  vlinders.  Soms  worden  ze  ook  jagend  rond  straatlantaarns 
aangetroffen. 

o Maximumleeftijd: 12 jaar 
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5 Conclusie 
 
 

 Tussen de 70% en 90% van de vleermuizenopnames waren van Gewone dwergvleermuis. Er 
werden  aanzienlijk  (ca.  10%)  wat  opnames  gemaakt  van  een  Myotis‐soort, 
hoogstwaarschijnlijk  Baardvleermuis  spec.  Van  Ruige  dwergvleermuis  werden  er  enkel  in 
september wat meer opnames gemaakt en dan vooral bovenaan de toren.  
Van de overige soorten Laatvlieger, Rosse vleermuis en (Gewone) grootoorvleermuis werden 
tijdens  de  26  nachten  maar  enkele  opnames  gemaakt.  Laatvlieger  en  Rosse  vleermuis 
overvlogen de meetpunten maar zeer weinig, terwijl Gewone grootoorvleermuis aanwezig is 
in het bos maar door de stille sonar moeilijk te inventariseren valt.   

 Tijdens  de meetperiode  in mei  2014 was  er  een  duidelijk  verschil  in  vleermuizenactiviteit 
boven en onder de toren. De activiteit bovenaan was maar 1/3de van de activiteit beneden de 
toren. Mogelijks is dit te verklaren door de stevigere wind en lagere temperaturen die boven 
de boomkruinen tijdens de meetperiode voorkwam.  

 Het vrij warm, rustig weer tijdens de meetperiodes  in  juli en  in september 2014 zorgden er 
vermoedelijk  voor  dat  er  geen  grote  verschillen  optraden  tussen  de  activiteitsgraad  van 
Gewone dwergvleermuis boven en onder de toren. Dus waar de Gewone dwergvleermuizen 
in  een  bos  gaan  jagen,  hangt  vooral  af  van  de  voedselbeschikbaarheid  en  dito 
weersomstandigheden, bij minder gunstige weersomstandigheden  (wind,  temperatuur)  zal 
er meer onder de boomkruinen worden gefoerageerd.  

 Ruige  dwergvleermuis  blijkt  bossen  toch  vooral  boven  de  boomkruinen  te  overvliegen, 
terwijl Baardvleermuis spec. vooral onder de boomkruinen blijft foerageren.  
 

Op basis van dit onderzoek mogen we stellen dat in bossen bij meting vanop grondniveau bepaalde 
soorten die meer voorkomen op kruinniveau sneller kunnen gemist worden. In open terrein zonder 
opgaande verticale structuren zal dit veel minder of niet gebeuren.  
 
De bekomen resultaten zijn zeker interessant, maar om meer verfijnde conclusies te kunnen trekken 
is  verder  onderzoek  nodig.  Dit  project  kan  aldus  een  aanzet  vormen  tot  een  meer  uitgebreid 
onderzoek over een  langere periode en met meerdere meettorens met directionele microfoons en 
eventueel meetpunten op meer verdiepingen.   
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Natuurpunt is de grootste natuurvereniging in  
Vlaanderen. Duizenden vrijwilligers en 400 professionele  
medewerkers werken voor de bescherming van belangrijke 
leefgebieden, soorten en landschappen. Om dit doel te 
bereiken beschermt de vereniging de resterende natuur 
in Vlaanderen door gebieden aan te kopen en beheren, 
door soorten en leefgebieden te bestuderen en  
monitoren, door mensen kennis te laten maken met de 
natuur en door beleidsbeïnvloeding op lokaal, regio-
naal en Europees niveau. Natuurpunt beheert meer dan 
20.000 ha natuur verspreid over 500 natuurgebieden. 
95.000 families zijn lid van Natuurpunt.




